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Weekendje weg en genieten in Twente

Weekendje heerlijk genieten in een appartement in Twente
Te midden van het Twentse coulisselandschap, op steenworp afstand van Enschede en op circa 90 auto minuten vanaf Utrecht, ligt het
gastvrije en volledig vernieuwde **** hotel. Het vroeger zo bekende zoutwaterbad en hotel Bad Boekelo heeft plaats gemaakt voor een van
alle gemakken voorzien 4 sterren Resort met alle comfort en faciliteiten te midden van het zo kenmerkende Twentse coulisselandschap.

Relaxte faciliteiten
Resort Bad Boekelo is met al haar faciliteiten één van de meest complete hotels van Nederland. Wij beschikken over een compleet Beauty
en Wellnesscentrum met vele behandelcabines (enkele en duo-cabines) voor zowel lichaams- en gelaatsbehandelingen. Tevens beschikken
wij over een Finse sauna, Turks stoombad, voetenbad, dompelbad, verwarmd binnenzwembad en solarium.

De appartementen
De appartementen zijn geschikt voor 4 personen (58 m²) en zijn hotelappartementen. De appartementen beschikken over een hal,
woonkamer, gloednieuwe keuken (met vaatwasser, combi-magnetron, keramische kookplaat en koelkast met vriesvak), 2 slaapkamers elk
met 2 éénpersoonsbedden en 2 badkamers waarvan één badkamer met bad/douche, toilet en wastafel, de 2e badkamer is voorzien van
douche, toilet en wastafel.

Fietsen in Twente
De omgeving rondom Resort Bad Boekelo leent zich uitstekend voor kortere of lange fietstochten. Het hotel heeft meerdere routes
beschikbaar en fietsen zijn te huur bij het hotel.

Dit weekend arrangement is inclusief
3 Overnachtingen in een 4-persoons Appartement

Prijs: vanaf € 180 per verblijf
Overnachting in een Luxe appartement € 210 per verblijf

Bijkomende kosten:
Bedlinnen: € 5,25 per persoon (verplicht)
Eindschoonmaak: € 42,50 per accommodatie (verplicht)
Ontbijt: € 15,00 per persoon per dag (optioneel)
Handdoekenpakket: € 5,75 per persoon (optioneel)
Verblijfstoeslag
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De prijs van dit weekendje weg in Twente is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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